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Manual da Brigada de Incêndio do CPQBA-UNICAMP
Devido a implantação do Sistema de Gestão Integrada do
CPQBA que contempla os Sistemas de Gestão em
Qualidade, Ambiental, Segurança/Saúde Ocupacional e
Responsabilidade Social, a Brigada iniciou em julho de 2008
a atualização do Manual da Brigada de acordo com a NBR
14.276/99 (ABNT). Em fase de finalização ele conterá
documentos, ações emergenciais e preventivas, atribuições
dos brigadistas, entre outros.

Reciclagem
De 18/03 a 14/05 foi realizado o curso obrigatório de reciclagem seguindo
a NBR 14.276/99 (ABNT). O curso foi composto de 64 horas, sendo 40
horas teóricas e 24 práticas, e ministrado pelos bombeiros Monteiro,
Mendes e o Técnico de Segurança Carlos. Como prática foram realizados
treinamentos de combate um teste de evacuação parcial das instalações
do CPQBA.

Acero lateral
Considerando o risco proeminente de queimadas nos
arredores do CPQBA, a Brigada adotou como ação
preventiva a realização do acero de segurança. A
brigada agradece a colaboração da Agrotecnologia,
que em junho de 2009 realizou o serviço.
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Visita dos Brigadistas do CPQBA a Unilever
No dia 22/04/09 15 integrantes da Brigada de Incêndio do
CPQBA visitaram a empresa Unilever Indaiatuba a fim de
conhecer suas instalações e Brigadas, complementando
o treinamento de reciclagem de nossa equipe.
Nesta visita os Brigadistas passaram por uma integração
com o Líder e o Coordenardor da Brigada da Unilever por
cerca de uma hora. Na unidade trabalham cerca de 1000
pessoas/dia,
e
a
Brigada
é
composta
por
aproximadamente 80 funcionários da Unilever e mais
uma Brigada específica da empresa DHL.
Nesta visita observamos alguns itens como: todos os brigadistas são identificados por uma camiseta vermelha
contendo o logo da Brigada: em cada setor é obrigatório conter pelo menos um funcionário brigadista; há uma sala
específica da brigada onde ficam estocados os EPI´s, extintores, cilindros autônomos e diversos formulários;
ambulâncias ficam estacionadas em locais estratégicos para casos de emergências; todos os Brigadistas recebem
incentivos como horas-extra e vale alimentação; há uma seleção rígida para os candidatos a brigadistas, sendo que o
número de inscritos é sempre maior que o número de vagas disponíveis. O comprometimento é obrigação de todos.
Finalização da elaboração do
Plano de Ação Emergencial (PAE)
Dando continuidade ao processo de
revisão do Manual, foi necessário
traçar os PAE´s de cada divisão.
Assim foram efetuados treinamentos
práticos
para
identificar
a
periculosidade de cada instalação e
ações emergenciais. Todos os PAE´s
já foram concluídos e constarão no
Manual da Brigada .

CALENDÁRIO DA BRIGADA
Reuniões Mensais:
09/12/09, 14/09/09,
05/10/09, 09/11/09.
Treinamentos:
27/08/09, 24/09/09,
29/10/09, 03/12/09.
Sempre as 14 h.
Elaboração: Adriana, Milena e André
Revisão: Cláudia e Waldir
Agosto de 2009.

